Dankviering Dirk Ottoy, 26 november 2016

Speciaal voor Dirk : Bo Pissens

Koor: Deep River

Welkom
Pr

Welkom, welkom jij die hier bent om dit samenzijn te vieren,
Een minzame echtgenoot een lieve vake een muzisch man is
van ons heengegaan.

Marc De laatste uren voor het einde,
Dan wordt de grote wereld klein,
Is alles plotseling onbeduidend,
Tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden,
Verliest zijn glans,
Verliest zijn zin.
Maar achter de gesloten ogen,
Glanst een gigantisch groot begin.
(Toon Hermans)
Vergevingsmoment
Pr

Mensen zijn elkaar gegeven om elkaar te ontmoeten, te benaderen, te begeleiden in het samen-mens-worden, elke dag.
Mensen leven dankzij elkaar, mensen dromen dankzij elkaar.
Voor onze kleine kanten vragen wij God en elkaar om 		
vergeving.

Marc Vergiffenis is dit: het is wanneer je zegt “ik vergeef jou, ik zal
het nooit tegen jou gebruiken. Ik zal er nooit nog over spreken
tegen jou en tegen niemand anders.”
Vergiffenis heeft meer te doen met je tong,
dan met je hoofd of je hart.
Als je er nog altijd over praat,
dan heb je nog niet vergeven.
Je moet het loslaten.

Kyrie (M. Van Hoorick)

Openingsgebed
Pr

Heer God,
met het oog op geluk leven en werken wij.
Hoop doet ons uitzien naar de dag van morgen.
Met een hart dat lief heeft en naar liefde verlangt
leren wij mens zijn en worden wij onmisbaar voor elkaar.
Laat ons met respect Dirk herinneren zoals hijzelf respect had
voor iedereen.

Eerste lezing
Marc Tekst gevonden in de oude kerk van Baltimore, 1692
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk
welk een vrede in stilte kan heersen. Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen, zeg je waarheid
rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun
verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.
Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd
kunnen worden want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.
Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge
zijn; het is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin van de
tijd.
Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd
die achter je ligt. Kweek geestkracht om bij onverwachte tegen
slag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid
geboren. Leg jezelf een gezonde discipline, maar wees daarbij
lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan
de bomen en de sterren, je hebt het recht hier te zijn en al is
het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals het

zich ontvouwt en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn,
houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het
leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen,
is dit nog steeds een prachtige wereld.
Wees voorzichtig. Streef naar geluk.
Koor : O, Jesu Christe (Jacob van Berchem)

Evangelie Mt.6, 25-33 goede blijde boodschap
Eens stond Jezus met zijn vrienden te kijken naar een
zonovergoten land, naar de mooie bloemen op het veld,
naar de blauwe lucht,…
Heel spontaan zei hij toen : Kijk toch naar de vogels in de lucht.
Ze piekeren zich niet dood zoals de mensen,
en ze vragen zich niet constant af of ze genoeg zullen hebben.
En toch zorgt de Hemelse Vader voor de vogels.
Waarom zou Hij dat dan niet voor jou doen?
Jij bent immers veel meer waard dan zij.
En waarom verspil je zoveel tijd aan kleding?
Kijk eens naar de lelies op het veld: ze werken zich niet kapot.
Daarom zeg ik je : je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt.
Wees niet overdreven bezorgd. Wees goed voor iedereen,
en leer genieten van al het mooie rondom je, en denk eraan:
God laat je niet in de steek!
Homilie
Roman : Herinnering aan Dirk

Voorbeden
Marc Vriendschap is de grootste bron van vreugde in het leven.
Moge dit besef ons allen inspireren.
Laat ons zingend bidden
Koor : Ubi caritas (bew: Dirk Ottoy)

Marc Hij was ervan overtuigd dat de dood alleen bestaat in het 		
afleggen van het lichaam dat niet meer verder kan. De ziel, de
essentie, degene die Dirk werkelijk is leeft verder en is 		
onsterfelijk.
Laat ons zingend bidden.
Koor: Ubi caritas (bew: Dirk Ottoy)

Marc Dirk, je oneindig geduld, je verbluffende muzikale precisie, je
klare maatslag, jouw bereidheid en zin om met iederéén te
musiceren, je kenmerkende geloof en vertrouwen in 		
menselijkheid... We weten nu al wat wij, maar bovenal 		
Katelijne, Tobias en Brecht zullen moeten missen... Dit zal tijd
vragen en in de feiten onheelbaar zijn. Wij willen geloven dat
jouw haast onzichtbare grootheid ons veel leert over hoe we
het eindige leven verder moeten aanpakken. Dankbare groet.
Laat ons zingend bidden
Koor: Ubi caritas (bew: Dirk Ottoy)

Pr

Luister naar deze vragen en het vele dat onuitgesproken bleef
en toch in ieder van ons leeft. Amen.

Offergang
Pr

Ieder van ons wordt thans uitgenodigd voor de offergang. Het
biedt de gelegenheid om voor een laatste keer Dirk te 		
begroeten. Het kan door even halt te houden of de hand op
de kist te leggen; misschien door eerbiedig te buigen en goede
reis te wensen.

Koor: Pie Jesu (J.N. Devillé)
Bist du bei mir (J.S.Bach)
Orgel

Offerande
Koor: ’t Klink zo zacht

Pr

Heer, wij leggen in uw handen, elke herinnering die Dirk ons
nalaat: alles wat deugd deed, alles waarin hij groot was, alles
wat hem verheugde of bedroefde, alles wat ons met hem 		
verbond.
Maar ook datgene waar hij niet in slaagde, datgene wat onaf
bleef.
Amen

Dank- en tafelgebed
Pr
S
Pr
S
Pr
S
Pr

De Heer zal bij U zijn.
De Heer zal ons bewaren.
Verruim uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dan nu dank aan de Heer onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Wij hebben U nooit gezien, God,
Maar Gij zijt niet ver.
Want er is maar één weg
en wij komen elkaar tegen,
en trekken samen op, twee aan twee.
Daarvoor zullen wij U prijzen en danken
met dit lied.

Koor: Zum Sanctus (Fr.Schubert)

Pr

Wij vinden bijna geen woorden,
Wij hebben alleen maar tekenen om het diepste van wat liefde
doet uit te drukken.
Zo heeft Jezus, met de dood voor ogen, heel zijn leven 		
samengevat in een teken dat ons bewaard gebleven is.

Instellingswoorden
Pr
S

Eeuwige, wees er als een Vader die er is en altijd zal zijn
Breng ons eenmaal tezamen met alle mensen die wij in ons hart
en in onze herinnering bewaren.
Zo zal door Hem en met Hem en in Hem uw Naam geprezen
zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de
Heilige Geest, overal en altijd. Amen

We zingen samen “Onze Vader” van P. Schollaert
Gebed om vrede
Pr

Leid mij van onwaarheid naar waarheid
Van wanhoop naar hoop
Van vrees naar vertrouwen
Leid mij van haat naar liefde
Van oorlog naar vrede
Laat vrede ons hart vervullen

Koor: Da Pacem (M. Franck)

Communie
Pr
S

Zalig zijn wij die, ondanks ons falen en onze fouten, uitgenodigd
worden aan deze maaltijd.
Heer, ik probeer te leven zodat ik het waard ben aan uw tafel te
zitten. Spreek en ik zal geheeld worden.

Koor: Ave verum (W.A. Mozart)
Herr, deine Güte (A.B. Grell)
Orgel : Pavana Lachrimae (J.P.Sweelinck)

Bezinning
Marc
Hoe zal het zijn als straks de zomer komt
En alles bruist van levendige bloei.
Als men met vakantie gaat of juist weer terugkomt van een fijne reis.
En jij er niet meer bent?
Hoe zal het zijn in het najaar van de dagen als warme herfsttinten
overheersen.
En ieder najaar genieten van wat er te genieten valt ondanks storm
regen en wind
En jij er niet meer bent?
Hoe zal het zijn als het lente is
En alles fris en vrolijk wakker wordt.
Het tere groen en al het andere dat
Met het voorjaar heeft te maken.
En dat jij er niet meer bent ?
Wij weten het niet, wij willen het nog niet weten.
Wij hopen alleen dat als jij er niet meer bent
Wij elke lente, zomer, herfst en winter ons samenzijn met jou
Zullen herinneren als allermooiste momenten.
Koor: Into my heart

Afscheidsgebed
Marc
Een mens van vriendschap ben je onder ons geworden
De vriendschap die je zocht heb je niet altijd gevonden,
maar de vriendschap die je bracht kwam uit je hart en ziel.
Vriendschap brengen was jouw dienst aan de mensen.
Die vriendschap die jij gediend hebt zullen wij trachten in stand te houden, met mildheid en verdraagzaamheid.
Koor: Dank sei Dir (G. Fr.Händel)

Absoute
Pr.

Lieve mensen, wij waren hier samen, vol droefheid, zoekend
naar woorden voor het mysterie dat ons raakt. Wij voelden ons
verbonden met Dirk.
Wij vragen U, Heer, til hem op naar een leven bij U.
Bewaar met deze viering in ons het verlangen naar een betere
wereld, waar lijden samen gedragen wordt, verdriet 		
geëerbiedigd, geweld en roddel verworpen, solidariteit 		
herontdekt.
Help ons hart te ontsluiten, opdat wij weer kunnen hopen en
beminnen.
Om je een laatste eer te bewijzen willen we je lichaam 		
zegenen met water; water waarin het eerste leven zichtbaar
werd, water dat voor het leven onontbeerlijk is, water waarmee
je bij je doopsel deze naam, Dirk, hebt gekregen.
We willen je ook met wierook hulde brengen en je even 		
meedragen naar het licht en je dan voorzichtig los laten.

Om even te mijmeren.
Bhag-ensemble: Sonatina piccola (Dirk Ottoy)

GETUIGENISSEN
Stijn, Roeland, Hilde
Pr

Laten we Dirk, samen zingend, begeleiden naar het licht.

Jan-Niklaaskoor en Bhag-ensemble
Jesus bleibet meine Freude (J.S. Bach)
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